
๑ 

 

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒.  อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ติดราชการ 
๒. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ ติดภารกิจ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช ติดราชการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ผู้น าเสนอวาระ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้น าเสนอวาระ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้น าเสนอวาระ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ผู้น าเสนอวาระ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ ์ ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๗. อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ผู้น าเสนอวาระ 
๘. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๙. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๐. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๑. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 11 ราย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น มหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธี 
รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 11 ราย โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การแต่งตั้ง ดร.สายหยุด  จ าปาทอง ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น เพ่ือความสมบูรณ์ขององค์ประชุม 
ที่ประชุมจึงแต่งตัง้ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง ให้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 และมีค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 21/2562 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้ง  
รองอธิการบดี จากค าสั่งดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ในสัดส่วนของรองอธิการบดี จ านวน 2 คน ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เผด็จ  ก๋าค า และอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ได้ลาออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบันว่างลง มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด า รงต าแหน่งบริหาร  



๓ 

 

ในสัดส่วนของผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 1 คน ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕62  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(๑) หน้า 4 วาระที่ 1.1 บรรทัดที่ 15 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “โดยมีภารกิจ 3 ด้าน คือ” เป็น 
“โดยมีภารกิจ 3 ด้าน สรุปได้ดังนี้”  

(๒) หน้า 5 วาระที่ 1.1 บรรทัดที่ 3 – 5 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “แต่อัตราครูคือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอนาคตอาจผลิตครูเองได้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีการเรี ยกประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์ 
ทั่วประเทศ”เป็น “แต่ผู้ ใช้ครู รายใหญ่คือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (สพฐ. )  สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอนาคตอาจผลิตครูเองก็ได้ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีการเชิญประชุมคณบดีครุศาสตร์ทั่วประเทศ” 

(๓) หน้า 6 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 35 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “รับทราบ การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดี จ านวน 6 คน” เป็น “รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 6 คน” 

(๔) หน้า 11 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 24 เพ่ิมเติมค าว่า “(5) ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ภายใน 
ที่มีความรู้ตรงกับศาสตร์มาเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
การบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ”  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติใช้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) กรณีไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง 
 หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5) / ว 510 ลงวันที่ 21 เมษายน 
2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ ได้กล่าวถึงการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ต าแหน่งระดับช านาญการหรือช านาญการและก าหนดไว้ว่า “กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพส าหรับต าแหน่งระดับ
ช านาญงาน หรือช านาญการ จากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดได้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 วาระที่ 6.1 มีมติมอบกองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี รวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ
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เจ้าพระยา) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ 
 งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ งฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รวบรวมรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน 162 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)  
จึงขออนุญาตน าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติในการ
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ควรพิจารณา
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้เสนอขอในต าแหน่งระดับช านาญการ  
   

มติที่ประชุม อนุมัติ ใช้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)  
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (14) บัญญัติว่าให้สภามหาวิทยาลัย 
“แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อ งใด  
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการด้านกฎหมายของ  
สภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2559 สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2559 เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง  
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและจ านวนของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ../2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้ง  
ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย โดยให้แก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุลให้ถูกต้อง 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. นายวรพงษ์  วรรณศิริ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี   รองประธานกรรมการ 

 3. นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์    กรรมการ 
 4. นายอาทร  ทองสวัสดิ์    กรรมการ 
 5. นายศิลปชัย หอมทรัพย์   กรรมการ 
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 6. ดร.สุภัทร  บุญส่ง    กรรมการ 
 7. อาจารย์มรกต  ภู่ทอง    กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
 9. นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล   กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ 
 11. นางสาวดาวประกาย  สุขสี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 12. นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์   เจ้าหน้าที ่
 14. นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที ่
 

4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  
ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว 
มีมตเิห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2562 วันพฤหัสบดีที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ครั้ งที่  1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ และให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขก่อนน ากลับมา
เสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง และได้น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 2) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
การแก้ไขร่วมกับผู้พัฒนาหลักสูตร ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที ่ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรก าหนดรายละเอียดของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ถูกต้องและครอบคลุม ในแบบ 1.1  
ข้อ 2 ไม่ควรจ ากัดเฉพาะผลงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น  และควรระบุจ านวนของผลงานทางวิชาการที่ต้อง
เผยแพร่ในวารสารให้ชัดเจน ซึ่งอาจระบุรายละเอียดวิธีการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
ของ ก.พ.อ. และในแบบ 2.1 ควรระบุแยกให้ชัดเจนระหว่างผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรม
ไทย กับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง โดยผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องมีพ้ืนฐานเพียงพอ และไม่ต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิตอีก รวมถึงแบบ 1.1 ข้อ 6 
และแบบ 2.1 ข้อ 5 ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อความเนื่องจากโดยทั่วไปจะเป็นดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  
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(2) การก าหนดเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ ควรระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเทียบกับคะแนนการสอบ
วัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL และควรก าหนดให้ตรงกันทุกหลักสูตร  

(3) ควรปรับแก้ไขเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 1 
สัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 2 และรายวิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 3 ให้มีความแตกต่างกันชัดเจนยิ่งขึ้น  

(4) ควรปรับรายละเอียดของรายวิชาการวิจัยภูมิปัญญาทางเภสัชกรรมไทยระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและสื่อความหมายตรงกัน 

(5) ควรตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ เครื่องหมายและการเว้นวรรคของภาษาอังกฤษ  
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

(6) ควรแก้ไขการอ้างอิงของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด 

(7) ควรเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาให้มีการถ่ายทอดความรู้และการเผยแพร่นวัตกรรมต่อสังคมให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และ
ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรเพ่ิมรายละเอียดปรัชญาของหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความส าคัญของ
หลักสูตร  

(2) ควรให้ความส าคัญกับภาษาไทยโดยเพิ่มรายวิชาภาษาไทยในกลุ่มวิชาภาษา  
(3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ เครื่องหมาย และการเว้นวรรคของภาษาอังกฤษให้

ถูกต้องสมบูรณ์ 
(4) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไม่ควรระบุชื่อโปรแกรมในรายวิชา เช่น หน้า 

29 รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม โดยให้ระบุว่าใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเท่านั้น และค าว่า “เอไอ” ควร
ปรับแก้เป็นค าว่า “ปัญญาประดิษฐ์” และแก้ไขภาษาอังกฤษเป็น “Artificial Intelligence” รวมถึงในรายวิชาการ
พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีด้านดิจิตอล ค าว่า “ดิจิตอล” ควรแก้ไขเป็น “ดิจิทัล” โดยปรับแก้ไขให้
ตรงกันทุกรายวิชา  



๗ 

 

(5) ควรปรับแก้รายละเอียดของวัตถุประสงค์ให้มีเนื้อหาครอบคลุมครบทั้ง 6 มาตรฐาน เนื่องจาก  
ในวัตถุประสงค์ข้อ 6 ไม่ใช่ทักษะปฏิบัติแต่เป็นทักษะทางปัญญาจึงควรปรับเป็นข้อ 3 และเพ่ิมข้อ 6 เป็นมาตรฐาน 
ที่ 6 เพ่ือให้ครอบคลุมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพ  

(6) ควรปรับแก้ไขการระบุจุดขาวจุดด าในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ หน้า 51 บางรายวิชา
ไม่มีการรับผิดชอบในเรื่องใดเลย เช่น รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม ควรเพ่ิมจุดขาวในทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อการและการใช้เทคโนโลยี  

(5) ควรเพิ่มเนื้อหาของนวัตกรรมทางการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(6) หลักสูตรอาจเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาชีพพิเศษที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของหลักสูตรให้กับผู้เรียน เพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลักสูตรได้มากขึ้น  
(7) ควรเพ่ิมเนื้อหาของหลักสูตรให้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความส าคัญในการคิดวิเคราะห์  การแก้ไข

ปัญหา และการตัดสินใจ ซึ่งเป็นจุดเด่นของคนยุคใหม่ที่จ าเป็นต้องมีความสามารถดังกล่าว 
(๘) ควรตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตรวมในหน้า 1 และหน้า 11 ให้ถูกต้องตรงกัน 
(๙) ควรตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้  ความรับผิดชอบหลัก 

และความรับผิดชอบรอง เช่น วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน ในค าอธิบายรายวิชาได้กล่าวถึงการจัด  
การออกแบบระบบ การประเมินและการใช้โปรแกรมต่างๆ แต่ในผลการเรียนรู้ข้อ 1 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ข้อ 5 
สามารถใช้เครื่องมือในการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี แต่หน้า 49 ไม่มีจุดขาวจุดด า  ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ
รายวิชา เป็นต้น 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
สรุปเรื่อง 
  บัณฑิตวิทยาลัย น าเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรปรับแก้ไขในหน้า 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษาโดยระบุเพ่ิมเติมว่า “รับนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้”  

(2) ควรก าหนดจ านวนอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่รับ  
(3) ควรตรวจสอบตารางงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนรับนักศึกษา  
(4) ควรก าหนด GPA ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน เช่น ก าหนดไม่ต่ ากว่า 2.5  
(5) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานคือวิชาเสริมพ้ืนฐานของสาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้เท่านั้น จึงควรตัดรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีออก 



๘ 

 

(6) รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา ไม่ใช่วิชาเสริมพ้ืนฐานตามโครงสร้าง 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนด ดังนั้นหลักสูตรควรระบุคะแนนสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจนในคุณสมบัติ
ของผู้เรียน และกรณีสอบไม่ผ่านจึงต้องเรียนเพิ่มเติมเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ  

(7) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน ในส่วนของกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ข้อ 1  
ควรเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและควรระบุให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถประเมินได้  

(8) ควรเพ่ิมเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัยและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาในอนาคตของประเทศจากการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่  รูปแบบเนื้อหาสาระควร
แจกแจงให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาที่จัดทั้งในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย เพราะปัจจุบันองค์กรการจัด
การศึกษาไม่ใช่เพียงองค์กรของภาครัฐเท่านั้น แต่มีองค์กรผู้ร่วมพันธมิตรการจัดการศึกษา เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรการกุศล บ้านก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้  โดยหลักสูตรต้องก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 
ในการประกอบการด้านการจัดการศึกษาและสอดแทรกเนื้อหานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย การเรียน
ออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น 

(9) ควรตรวจสอบภาษาอังกฤษของค าว่าสารนิพนธ์ให้ถูกต้อง 
(10) ควรตรวจสอบความถูกต้องของค าอธิบายรายวิชาสัมมนาการจัดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและ

รายวิชาสัมมนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน และแก้ไขภาษาอังกฤษ 
ให้ถูกต้อง 

(11) ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์  
(12) หลักสูตรพหุวิทยาการควรระบุให้ชัดเจนว่าสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แต่คณาจารย์ของหลักสูตร

ยังคงสังกัดคณะเดิม โดยก าหนดภาระงานให้คณาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรพหุวิทยาการด้วยเช่นกัน 
(13) ควรปรับปรัชญาให้มีความเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการโดยเน้นการบูรณาการศาสตร์ให้ชัดเจน 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
สรุปเรื่อง 
  บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ
ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2562 
วันจันทร์ที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรปรับรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการอย่างชัดเจน 
(2) ควรเพ่ิมรายวิชาปรับพ้ืนฐานโดยแยกวิชาเอกให้ชัดเจน เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้แก่ผู้เรียนที่

ส าเร็จการศึกษาจากหลากหลายด้าน  



๙ 

 

(3) ควรปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร วิชาบังคับควรมีวิชาสัมมนาและไม่ควรเป็นกลุ่มวิชาเรียน  
ไม่นับหน่วยกิต หากส าคัญต้องอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ โดยอาจลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชา เช่น รายวิชาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง เหลือ 2 หน่วยกิต และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมชั้นสูง เหลือ 2 หน่วยกิต แล้วเพ่ิมวิชาสัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 หน่วยกิต จะท าให้มีรายวิชาครบตามโครงสร้าง
แต่จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม  

(4) ควรปรับแก้ไขการเขียนค าอธิบายของรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 2 3 และ 4 ให้แตกต่างกัน 
และไม่ควรระบุหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

(5) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ในกลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา ควรระบุกิจกรรมให้ชัดเจน เพราะเป็นคุณลักษณะพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หากอบรมในหลักสูตรจะ 
ไม่เรียกว่ากิจกรรมพิเศษ และจะอยู่ในส่วนของกลยุทธ์การสอนของการพัฒนาผลการเรียนรู้ ในข้อ 2 ดังนั้นในข้อ 1 
ต้องเป็นกิจกรรมร่วมหลักสูตรพิเศษ หรือโครงการเท่านั้น 

(6) ควรตรวจสอบเนื้อหารายวิชาสตาร์ทอัพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม หากมีเนื้อหาเป็นธุรกิจ
สตาร์ทอัพ ควรแก้ไขภาษาอังกฤษเป็น “Startup Business” และภาษาไทยแก้ไขเป็น “วิสาหกิจเบื้องต้น”  

(7) ควรก าหนดการใช้ภาษาอังกฤษค าว่า “Thesis” หรือ “Dissertation” ให้ตรงกันทุกหลักสูตร 
(8) การก าหนดเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ ควรระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเทียบกับคะแนน 

การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL และควรก าหนดให้ตรงกันทุกหลักสูตร  
(9) ควรตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ เครื่องหมาย และการเว้นวรรคของภาษาอังกฤษให้

ถูกต้องสมบูรณ์ 
(10) ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาปรัชญาแนวคิดทฤษฎีในรายวิชาพ้ืนฐาน โดยการผสมผสานรวมรายวิชาที่

สอดคล้องกันให้เป็นรายวิชาเดียวกัน 
(11) รายวิชาเลือกควรจัดกลุ่มให้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้ ด้านคุณภาพ ด้านธุรกิจ 

ประกอบการ ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านหัวข้อพิเศษ โดยเนื้อหาของรายวิชาทั้ง 5 กลุ่ม ต้องผนวกในวิชา
พ้ืนฐานก่อน หรืออาจรวมเป็นรายวิชาเดียวเพ่ือมุ่งเน้นการวิจัย 36 หน่วยกิตเป็นหลักมากกว่าการเรียนรายวิชาแยกกัน 
ในแต่ละรายวิชา 

(12) การจัดท าหลักสูตรใหม่ควรก าหนดจุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยเฉพาะหลักสูตรบูรณาการ
ควรมีความชัดเจนของแนวคิดของหลักสูตร กระบวนการคัดเลือกผู้เรียน การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และ  
การประกอบอาชีพ รวมถึงต้องตอบโจทย์ปัญหาของประเทศในปัจจุบันและอนาคต  

(13) ควรปรับกระบวนการน าเสนอให้น่าสนใจโดยอาจท าเป็นคลิปวีดิโอน าเสนอ 3-5 นาที และ
จัดท าเป็นเอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตร 

(14) หลักสูตรพหุวิทยาการควรระบุให้ชัดเจนว่าสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แต่คณาจารย์ของหลักสูตร
ยังคงสังกัดคณะเดิม โดยก าหนดภาระงานให้คณาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรพหุวิทยาการด้วยเช่นกัน 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตร  
พหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
สรุปเรื่อง 
  คณะครุศาสตร์ น าเสนอหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้า 
ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่  



๑๐ 

 

3/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรปรับรายละเอียดของคุณสมบัติของผู้เรียน โดยต้องก าหนด GPA ประสบการณ์ และจ านวน
ผลงานวิจัย  

(2) ควรตรวจสอบรายละเอียดของแผนการรับนักศึกษา หน้า 11 แบบ 2.1 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
(3) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต  ท าให้จ านวน 

หน่วยกิตรวมเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งหน่วยกิตรวมควรมีประมาณ 48 หน่วยกิต จึงควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตใน
รายวิชาทฤษฎีบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รายวิชาภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และ
รายวิชาการบริหารและการจัดการองค์การเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ให้เหลือรายวิชาละ 2 หน่วยกิต และควร
เพ่ิมรายวิชาสัมมนาบริหารการศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต จึงจะท าให้หน่วยกิตรวมอยู่ในสัดส่วนพอดี ในส่วนของวิชา
เลือก อาจแบ่งเป็น 2 หน่วยกิตกับ 1 หน่วยกิต เพ่ือให้ลง 3 หน่วยกิตก็ได้ และอาจเพ่ิมรายวิชาใหม่ เช่น การใช้
นวัตกรรมในการบริหารการศึกษา วิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน การจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับผู้เรียน การแนะแนว เป็นต้น 

(4) ควรเพ่ิมเนื้อหาสาระในวิชาหลักให้มีความครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ หลักการบริหารโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการส่งเสริมสังคมเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เป็นต้น 

(5) รายวิชาสัมมนาศึกษาดูงานบริหารการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ควรปรับเป็นวิชาเลือก 
จ านวน 1 หน่วยกิต และไม่ควรบังคับให้ไปศึกษาดูงานทุกคน อาจเลือกประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่าย หรือไม่ต้อง
ก าหนดในหลักสูตร แต่ระบุ ในการรับสมัครว่ามีการศึกษาดูงานต่างประเทศ และหมายเหตุระบุว่าค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางซ่ึงผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

(6) ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องครบถ้วน  
(7) หน้า 32 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาข้อ 1 ต้องเป็นกลยุทธ์ที่เป็นโครงการนอกหลักสูตร

โดยต้องเขียนให้ชัดเจนว่า จัดภาคเรียนละกี่ครั้ง และต้องเข้าร่วมอย่างน้อยก่ีครั้ง  
(8) ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 
(9) ควรก าหนดหลักของการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นได้ ควรสร้างนักบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา โดยหลักสูตรต้องเปลี่ยนตั้งแต่แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์และกระบวนการ 
การเรียนรู้ รวมทั้งวิทยากรต้องเป็นนักเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน  

(10) หลักสูตรต้องค านึงถึงนักบริหารที่ไม่ใช่เพียงในสถาบันการศึกษา ต้องมองภาพกว้างว่าผู้จัดการ
ศึกษามีหลายภาคส่วน สามารถบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ได้ และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ นอกเหนือจากโครงสร้างของ
ภาครัฐ  

(11) ควรเพิ่มเนื้อหาด้านจริยธรรมในวิชาบังคับโดยอาจผสมผสานในรายวิชาภาวะผู้น าได้ 
(12) ควรก าหนดการใช้ภาษาอังกฤษค าว่า “Thesis” หรือ “Dissertation” ให้ตรงกันทุกหลักสูตร  
(13) ควรก าหนดจ านวนอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่รับ  
(14) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

โดยเร็ว รวมถึงงานวิจัย หนังสือ และบทความ 



๑๑ 

 

(15) ตรวจสอบแผนการรับ 1.1 ให้ถูกต้อง เนื่องจากเริ่มรับนักศึกษาในปี 2565 แต่ในตารางไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา ควรปรับให้เริ่มปี 2565 แล้วเรียงล าดับให้ครบ 3 ปี  
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕62  
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 
 
 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรระบุจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาของแผน ข และแผน ก 2 ให้ชัดเจน 
(2) ควรปรับจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสมกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจปรับลดหน่วยกิตในวิชา

บังคับ โดยบูรณาการวิชาบัญชี การตลาด และเศรษฐศาสตร์ เข้าด้วยกัน 
(3) แก้ไขค าว่า “หมวดวิชาแกน” เป็น “หมวดวิชาบังคับ” เนื่องจากหมวดวิชาแกน คือ หลักสูตร 

มีหลายสาขาและมีแกนมาร่วมในสาขานั้น  
(4) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ต้องเป็นวิชาบังคับในศาสตร์ของสาขาวิชาเท่านั้น ส่วนวิชาอ่ืนหลักสูตร

ควรก าหนดเป็นวิชาเลือก 
(5) วิชาเสริมพ้ืนฐานควรมีวิชาเดียวคือหลักการบริหารธุรกิจจ านวน 3 หน่วยกิต โดยรวมเนื้อหา 

การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดในการศึกษาได้ 
(9) ควรตรวจสอบภาษาอังกฤษของค าว่าสารนิพนธ์ให้ถูกต้อง 
(10) ควรปรับล าดับรายวิชาในหน้า 24 – 26 ให้วิชาวิทยานิพนธ์เป็นวิชาสุดท้ายและวิชาที่เรียน

ก่อนอยู่ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
(11) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น บิทคอยน์ โดยแก้ไขเป็นการระบุแนวคิดแทน 
(12) ควรแก้ไขค าว่า “ใช้ซอฟแวร์ผ่านเว็บไซต์” (SaaS) เป็น “ให้บริการซอฟแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต” 

(Software As A Service)  
(13) ควรเพ่ิมหรือบูรณาการรายวิชาให้มีเนื้อหาพ้ืนฐานของการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่เพ่ือ  

สร้างพ้ืนฐานและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนก่อน และสอดแทรกเรื่องจริยธรรมของการท าธุรกิจ หากหลักสูตรจะเพ่ิม
รายวิชาสัมมนาต้องเป็นรายวิชาสัมมนาการบริหารธุรกิจ  

(14) ควรพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์โดยการเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ 
(15) ควรเน้นรับนักศึกษา แผน ข เพราะมีความเหมาะสมกับวิชาชีพของผู้เรียน เพ่ือให้รับนักศึกษาได้

จ านวนมากขึ้น 



๑๒ 

 

(16) เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ  และรับนักศึกษาต่างชาติ จึงควรจัดท าหลักสูตรเป็น
ภาษาอังกฤษ 

(17) ควรศึกษาเปรียบเทียบค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยอ่ืน และปรับให้มีจ านวนใกล้เคียงกัน  
(18) ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมสอนในหลักสูตร 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 4.9 การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ประกอบด้วย   
  ข้อ 3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์   
  ข้อ 3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  
โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามรายละเอียดในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ได้ขอลาออกจากการเป็น 
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวทางวาจากับนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้จ านวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ีกล่าวถึงในข้อ 3.2 ข้างต้น มีจ านวนเหลือเพียง 
4 คน จึงมีความจ าเป็นที่สภามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการฯที่ลาออก จ านวน 1 คน 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิจาก “บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด” คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) แทน
กรรมการฯที่ลาออกดังกล่าวข้างต้น ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็นและหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธี 
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 แล้ว 
เห็นสมควรอนุมัติ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
 

 4.10 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
กรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 



๑๓ 

 

 คณาจารย์ จ านวน 11 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย คือ (1) อาจารย์อนุชัย  ถนอมสินรัตน์ (2) อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ 
(3) อาจารย์อรุณวรรณ  ชูสังกิจ (4) อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย (5) อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว (6) อาจารย์นพณัช  
พวงมาลี (ประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ พ.ศ.2560)  (7) ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ใจเย็น  
(8) อาจารย์ณัฏฐ์  เดชะปัญญา (9) อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง (ประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ พ.ศ.2560) และ (10) อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554  (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2560 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง และถอดถอน...
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2560 ภายหลังจาก
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2562 วันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์อนุชัย  ถนอมสินรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111) 
  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  2561 
 1.2 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110)  
  อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม(611050) 
  ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
 1.3 อาจารย์อรุณวรรณ  ชูสังกิจ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) 
  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 1.4 อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) 
  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
 1.5 อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 



๑๔ 

 

  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
 1.6 อาจารย์นพณัช  พวงมาลี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (1120) 
  ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 1.7 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ใจเย็น เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 
  ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 
 1.8 อาจารย์ณัฏฐ์  เดชะปัญญา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
 1.9 อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 
  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 
 

 2. พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
    รองศาสตราจารย์  
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
   2.2 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณี  
การขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2554  (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2560 แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์
เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย ดังนี้ 
     1.1 อาจารย์อนุชัย  ถนอมสินรัตน์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111)  

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561  
1.2 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

(6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (611005) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

1.3 อาจารย์อรุณวรรณ  ชูสังกิจ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) 
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

1.4 อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  (0131)  



๑๕ 

 

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

1.5 อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

1.6 อาจารย์นพณัช  พวงมาลี  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (1120) 
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

1.7 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ใจเย็น  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 

1.8 อาจารย์ณัฏฐ์  เดชะปัญญา  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

1.9 อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 

2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่าน 
ตามเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ 

3. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ฯ คือ อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี 
 

 4.11 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ. 08) รวมจ านวน 4 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การปรับหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 ปรับแก้ไขชื่อรายวิชาและ
รหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ในส่วนของรายวิชาเฉพาะด้าน 
    2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2562 ปรับแก้ไขรหัสวิชา 
    3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 น ารายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออก จ านวน 1 คน 
    4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 คน 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร ดังนี้ 
    1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
    2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2562 
    3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 



๑๖ 

 

    4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีมติ
อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยฝ่าย
เลขานุการได้น าเรียนต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือรับทราบในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕62  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562  
ในวันพฤหัสบดทีี่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
        เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


